
 

 

 

ٞدای   را در غاِد  تاوید    آٖ ا٘ذ، آیٙدذٜ ٜبٛد ٞای اخیزدر ساَ شٟزی ٚ٘مُ حُٕتغییز ٚ تحٛالت ٌز افزادی وٝ اس ٘شدیه ٘ظارٜ

شدذٜ   ٚ٘مُ حُٕ  جایٍشیٗ خطٛط اصّ  تٛا٘ذ ٔ ٞای ٔیتمُ وٝ  ٞا ٚ شاتُ ! شبىٝ ٔشتزن تاوی وٙٙذ ٔ بذٖٚ را٘ٙذٜ تزسیٓ 

، تصدادفات وداٞ   $تزافیه وٕتز،  ٟ  بٛدٜتٛج لابُ وٝ دارای ٔشایای  ٔاِىیت اختیاری بزای افزاد فزاٞٓ وٙذ. سییتٕ أىاٖ  ٚ

ٔیافت پیٕٛدٜ شدذٜ تٛسد     افشای تزیٗ ٔشىُ آٖ $ اصّ #، ٚ ٔاسادٞای  حذف پارویًٙبٝ د٘باَ آٖ ٚ  تز وٛچه ٞای اتٛٔبیُ

 .پان لابُ وٙتزَ است ٞایسٛخت وارٌیزیبٝاتٛٔبیُ# با 

اس  #Bloomberg$ ، بّدٛٔبزي دسدأبز . در ٔداٜ  ٌدزدد  ٔ بیشتز بزای ػْٕٛ آشىار  ٚ بیشتزأزٚسٜ  ای آیٙذٜچٙیٗ احتٕاَ ٚلٛع 

 اختصاصد   سزٚیس ارائٝ" ػٙٛاٖ با ٔیتمُ تجاری طزح یه غاِ  در خٛدوار ٞایاتٛٔبیُ ساخت بزای  Google شزوتبز٘أٝ 

خٛدرٚسداسی   ْ وزد در حاَ ٕٞىاری بدا شدزوت  ػالا Autos Yahooٕٞشٔاٖ  .داد خبز"أىاٖ را٘ٙذٌ  در لباَ پزداخت ٞشیٙٝ

Ford ٌٝدأ  بدشري اس طدزف دٚ    - بزای ساخت ٘اٌٚداٖ اسدت  است#   شخص  ٚ٘مُ حُٕتذارن ٔحٛر اختصاص  خٛد در  در $و

 وار.دٛخ ٞای اتٛٔبیُ پیٕای  ٞٓ تجارت ٘ٛیٗ  یاشزوت در راست

ٚ  ا٘ذ وزدٜ ایآیٙذٜ پذیزشاخیز خٛد را آٔادٜ  ٞایساَدر  Fordٔذیزاٖ شزوت  ٞدا بدز حید  ٔیدشاٖ تما دا       وٝ در آٖ خدٛدر

اٞدذاف    یاوٝ راسدت  ٞای  طزحیه شزوت پٛیا ٕٞٛارٜ اس  ػٙٛاٖبٝ  Ford ٝشزوت بارٞا ٌفتایٗ . ٔذیز ػأُ ذخٛاٞذ شفزٚختٝ 

ٝ بٝ د٘باَ ایٗ . وٙذ تجاری شزوت باشذ، استمباَ ٔ  ٝ "ایجداد  جٟدت   Lyft  ٚGMشدزوت   ، خبدز ٕٞىداری دٚ  ٞدا  اطالػید  شدبى



 

ٝ  وار ٚدٛخ ٞای اتٛٔبیُ یىپارچٝ اس  Wiredدر ٘شدزیٝ   Davies Alexدر ٔطبٛػدات ٔٙتشدز ٌزدیدذ.     "اسبدز حید  ٘ید    شدذٜ ارائد

 :سخٗ ٌفتشٟزی  ٚ٘مُ حُٕبزای آٖ سزیغ  یأذٞاپی

وٝ ٌاٞ  ٘یداس بدٝ    ٞای  اتٛٔبیُدر رابطٝ با  GM با Lyft درن ٔشایای ٕٞىاری٘ىتٝ دیٍز در خصٛص ایٗ ٔٛ ٛع ایٗ است وٝ 

َ پزداخدت ٔبّغد  شدٕا را بدٝ ٔمصدذ      ااس فزدی بخٛاٞیدذ در لبد   تٛا٘یذٔ . اٌز شٕا رسذبٝ ٘ظز ٔ دار٘ذ، دشٛار   را٘ٙذٜ ا٘یا٘ 

ٗ بٍیزیدذ.   ٜبٟز ٚلت ٘یشتٕاْ را٘ٙذٜ یه اس ٚی بٝ ػٙٛاٖایٗ أىاٖ بزای شٕا ٚجٛد دارد وٝ بزسا٘ذ،  ودٝ   اتدٛٔبیّ  ، ٞدز  بٙدابزای

زیٗ شدزای   تد ختلابّیدت را٘ٙدذٌ  در سد    ٕٞچٙیٗ بٛد ٚ ٛدوارخ "۰۰%، باییت  بٝ طٛر ٌزدد ٔ تٟیٝ  Lyft بزای GM تٛس 

 .آٔزیىا را داشتٝ باشذشٟزی 

با دیدذی ٔببدت ٘یدبت بدٝ      Googleشزوت است.  خٛدوار ٞای اتٛٔبیُدر سٔیٙٝ   ٔٙطم  بٝ ٘ظزٟٔٓ ٚ  ٞای  ٌاْالذأات فٛق 

أدا تٕایدُ چٙدذا٘  بدزای ٚرٚد بدٝ       ،ٔطزح اسدت  دوارٞای خٛ ٔبیُٛات فّٙاٚریدر  اٖ اصّ پیشٍأ یى  اس  ػٙٛاٖبٝ  ،ایٗ آیٙذٜ

أا ٞٙٛس در رابطٝ  ،ٞا ٚ ٔیافزاٖ باشٙذ رابط  ٔیاٖ اتٛٔبیُ تٛا٘ٙذ ٔ  Lyft  ٚUber چٖٛ ٞای  شزوتصٙؼت خٛدرٚساسی ٘ذارد. 

ٞدای بدشري ٔا٘ٙدذ     . شدزوت ا٘دذ  ٔٛاجٝ  یوٕبٛدٞاشٟزی با  ٚ٘مُ حُٕبا ٚسایُ ٘مّیٝ ٔٙاس  ٚ ٔطاِؼات دلیك در ٔٛرد شبىٝ 

Ford ٚ GM  ٚ ْدرست ٞذایت وٙٙذ ٔییزایٗ جزیاٖ را بٝ  تٛا٘ٙذ ٔ لذرتٕٙذ تجاری  ٞای اٞزْبا داشتٗ ٘اٌٚاٖ الس. 

ٝ  اس ٚاوٙ  ػْٕٛ، أیذ بٝ حصَٛ سٛد ٘ظزصزفساسد،  را ٔتحذ ٔ  ٞا شزوتآ٘چٝ ایٗ  Daniel  ٞای والٖ است، آ٘چٝ در ٔماِد

Fagnant  ٚKockelman Kara ٖ٘شداٖ داد ٘اٌٚدا٘     ودار   خٛداوید ٌیتزدٜ آ٘اٖ بز رٚی شدبىٝ ت  ٞای ٔذَشذ.  بٝ رٚشٙ  بیا

درصدذ اس   ۱%سدٛدی ٔؼدذَ    تٛا٘دذ  ٔد   ،ُاید دالر بٝ اسای ٞز ٔ %در آستیٗ، تٍشاس، با وزایٝ  وارخٛد تاوی  ۲%%۸ٔتشىُ اس 

بدٝ ٘تدای    ٘یدش   در ایدٗ طدزح   ٞای درٌیز شزوت دٞذ ٔ . الذأات اخیز ٘شاٖ ٌذاراٖ بزٌزدا٘ذبٝ سزٔایٝ دراسٔذتسزٔایٝ را در 

 ا٘ذ.دست یافتٝٔشابٟ  

ریدشاٖ شدٟزی ٚ   شٟزی ٚجٛد دارد وٝ ٕٞىاری بز٘أٝ ٚ٘مُ حُٕساس٘ذٜ در  ایٞپیشزفتتحمك ٞای باِمٜٛ سیادی بزای  پتا٘ییُ

بیدیار ٘شدیده    شده  ب   ِٚ  ،وٝ ٞٙٛس ٘زسیذٜ ایٜیٙذآطّبذ.  در آیٙذٜ را ٔ  وارٞای خٛد بزای ایجاد سییتٓ ٔؤثزآغاس الذأات 

 .است


